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GUBERNATOR HOCHUL PRZEDSTAWIA PLAN REWITALIZACJI SUNY 
I ZAPEWNIENIA MU POZYCJI ŚWIATOWEGO LIDERA SZKOLNICTWA 

WYŻSZEGO  
  

Gubernator Hochul ma śmiały plan zwiększenia oddziaływania SUNY dzięki 
światowym, krajowym i regionalnym instytucjom badawczym  

  
Instytucje SUNY podejmą istotne działania mające na celu zmniejszenie 

zadłużenia studentów i umożliwienie im udanych karier zawodowych  
  

Nowe inicjatywy zwiększą sprawiedliwość społeczną wśród studentów SUNY, 
ułatwiając osobom pochodzącym z różnorodnych środowisk ukończenie studiów 

i odnoszenie późniejszych sukcesów  
  

Podczas swojego dzisiejszego orędzia stanowego na rok 2022 (2022 State of the State) 
gubernator Kathy Hochul przedstawiła plan rewitalizacji systemu Uniwersytetu 
Stanowego Nowego Jorku (State University of New York) i zadbania, by stał się on 
najlepszym systemem stanowego publicznego szkolnictwa wyższego w kraju. Ten 
transformacyjny plan zapewni SUNY pozycję uznanej na świecie szkoły wyższej, 
rozszerzy ogólnoświatowe oddziaływanie SUNY jako lidera w obszarze badań 
i innowacji, zapewni wsparcie studentom i wprowadzi ich na drogę do sukcesu 
ekonomicznego, a także zapewni rozwiązania sprzyjające sprawiedliwości społecznej, 
tak aby studenci mogli odnosić sukcesy bez względu na swoje pochodzenie.  
  

„Życie mojej rodziny uległo znacznej zmianie dzięki temu, że tata mógł sobie pozwolić 
na naukę w college'u. Nowy Jork wprost musi mieć ogólnostanowy system 
uniwersytetów publicznych światowej klasy, który będzie mógł odmienić życie nowego 
pokolenia studentów” — powiedziała gubernator Hochul. „Musimy dobrze 
wykorzystać ten czas i zająć się rewitalizacją SUNY, umożliwiając wydobycie się 
z trudnej sytuacji studentom z różnorodnych środowisk, i zarazem zmieniając tę 
instytucję w światowego lidera oświaty na miarę XXI wieku”.  
  
Gubernator Hochul uważa, że przekształcony SUNY będzie dla stanu Nowy Jork siłą 
napędową na drodze do pozycji światowego lidera w dziedzinie innowacji, 
sprawiedliwego społecznie rozwoju gospodarczego i szans na awans społeczny. 
W związku z tym SUNY będzie musiał do 2030 roku zrealizować szereg ambitnych 



celów, dzięki którym stanie się stanowym motorem rozwoju gospodarczego i awansu 
społecznego.  
  
Cele te obejmują: zwiększenie liczby przyjęć o jedną trzecią — do ponad 500 000 
studentów — przy czym wskaźniki przyjęć i ukończenia studiów powinny odzwierciedlać 
różnorodność ludności stanu; przygotowanie setek tysięcy osób do pracy i awansów 
w zawodach poszukiwanych na rynku pracy; rekrutowanie i wspieranie najlepszych 
nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych; niedrogie sposoby na 
zdobywanie kwalifikacji i stopni naukowych dla dowolnego rodzaju osób uczących się; 
podwojenie sponsorowanych projektów badawczych, start-upów i patentów, aby SUNY 
stał się katalizatorem innowacji gospodarczych i dobrych miejsc pracy w całym stanie. 
Osiągnięcie każdego z tych celów będzie zależało zarówno od ogólnie pojętego 
postępu, jak i postępów w dziedzinie sprawiedliwości społecznej.  
  
Aby można było łatwiej zrealizować te cele, plan gubernator Hochul dotyczący 
zwiększenia oddziaływania SUNY zaczyna się od przeobrażenia tej instytucji 
w światowego i krajowego lidera w dziedzinie badań oraz innowacji:  
  

• Przekształcenie ośrodków w Stony Brook i Buffalo w globalne instytucje 
badawcze. Uniwersytety w Stony Brook i Buffalo staną się wizytówkami SUNY, 
a także światowej klasy instytucjami badawczymi. Będą dążyć do osiągnięcia do 
2030 roku celu finansowania badań — głównie z federalnych funduszy — na 
poziomie 1 miliarda USD każdy. Dzięki temu te dwa uniwersytety znajdą się 
w pierwszej dwudziestce uczelni publicznych w kraju pod względem nakładów na 
badania. Jako pierwszy krok w kierunku wzmocnienia tych instytucji gubernator 
Hochul ogłasza przekazanie 102 milionów USD na nowy budynek akademicki dla 
Szkoły Inżynierii i Nauk Stosowanych (School of Engineering and Applied 
Sciences) przy uniwersytecie w Buffalo oraz 100 milionów USD na wybudowanie 
obiektu na potrzeby inżynierii multidyscyplinarnej w Stony Brook.  

• Rewitalizacja uniwersytetów w Albany i Binghamton jako czołowych 
w kraju ośrodków badawczych i dydaktycznych. Uniwersytety w Albany 
i Binghamton zostaną przekształcone w czołowe w kraju ośrodki badawcze 
i dydaktyczne, a celem każdego z nich będzie osiągnięcie rocznego 
finansowania badań na poziomie 500 milionów USD. Pozwoli to zwiększyć 
oddziaływanie prac badawczo-rozwojowych z obszaru nauk stosowanych na 
gospodarkę, rozszerzyć pulę studentów i zwiększyć jej różnorodność oraz 
poprawić wskaźniki ukończenia studiów. Gubernator Hochul planuje też 
zaproponować, aby College Nauki i Inżynierii w Nanoskali (College of Nanoscale 
Science and Engineering, CNSE) został ponownie przyłączony do uniwersytetu 
w Albany, co usprawni zarządzanie tymi placówkami i zapewni warunki 
sprzyjające doskonałości badawczej. Uniwersytet w Binghamton będzie siedzibą 
BATTERY-NY, czyli centrum rozwoju i produkcji rozwiązań technologicznych. 
Będzie ono wspomagać gospodarkę regionu Southern Tier przez rozwijanie 
zaawansowanego wytwarzania baterii na potrzeby technologii czystej energii, 
które zaowocują transformacją sektora transportowego, militarnego 



i energetycznego. Ponadto Centrum stworzy solidną infrastrukturę produkcyjną, 
która pomoże wielu branżom i ich łańcuchom dostaw.  

• Wykorzystanie mocnych stron każdego składnika systemu SUNY — nie 
tylko instytucji przyznających stopnie doktorskie, ale też uczelni 
kompleksowych, technologicznych i społecznych. Obejmie to inwestycje 
w obecnie rozwinięte i potencjalne obszary badawcze, zapewnienie dotacji 
kapitałowych w celu krzewienia sprawiedliwości społecznej w skali całego stanu 
(opis można znaleźć poniżej), a także rozwój programów wynagrodzeń 
i rekrutacji nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowych — przy 
zachowaniu elastyczności umożliwiającej oferowanie bardziej konkurencyjnych 
pakietów dla nauczycieli akademickich oraz koncentracji na przyciąganiu 
i zatrzymywaniu bardziej różnorodnych i wysoko wykwalifikowanych nauczycieli 
akademickich.  

• Wybudowanie ośrodków „Labs for the Future” (Laboratoria na przyszłość) 
w całym stanie. Ta propozycja opiera się na założeniu, że należy 
wyremontować oraz zmodernizować wszelkie laboratoria i obiekty naukowe 
w ramach wszystkich rodzajów instytucji oraz programów SUNY.  

• Zwiększenie liczby przyjęć słuchaczy poprzez rozwijanie specjalizacji 
instytucjonalnych. Aby zachęcić każdy kampus SUNY do wypracowania 
własnej, specyficznej tożsamości, SUNY utworzy grant konkursowy dostępny dla 
uczelni, które zaproponują obszar je wyróżniający jako sposób na zwiększenie 
liczby przyjęć słuchaczy i wzrost zatrudnienia wśród absolwentów.  

  
Gubernator Hochul podejmie również istotne kroki w celu zapewnienia, aby SUNY 
dobrze służył studentom, przygotowując ich do pracy zawodowej i umożliwiając im 
ukończenie studiów bez druzgocących kredytów. Inicjatywa ta będzie obejmować 
następujące działania:  
  

• Uproszczenie procedur aplikacji i uzyskiwania pomocy finansowej. Nowa 
inicjatywa Efektywna Aplikacja dotycząca Edukacji na SUNY (Efficient 
Application for SUNY Education, EASE) pozwoli studentom ubiegać się 
o przyjęcia do wszystkich szkół SUNY w ramach jednego, wspólnego procesu 
aplikacyjnego, a także zachęci (i wesprze) większą liczbę studentów do 
wypełniania wniosków FAFSA za pośrednictwem nowego Korpusu wypełniania 
FAFSA (FAFSA Completion Corps). Ponadto zespół HESC w stanie Nowy Jork 
powinien przedstawić zalecenia dotyczące przeglądu i usprawnienia różnych 
programów pomocy finansowej oraz opracować jeden, uproszczony proces 
kwalifikacji i otrzymywania pomocy. Inicjatywa ta obejmie również pilotażowy 
program umarzania długów, aby eliminować tak zwane „porzucone kredyty” 
w przypadku każdego studenta, który ponownie podejmie naukę w dowolnej filii 
SUNY. Stan zbada też możliwość włączenia wypełniania FAFSA w procesy 
kończenia szkoły średniej.  

• Uproszczenie i usprawnienie przeniesień studentów w ramach SUNY. 
SUNY opracuje kompleksowe zasady przeniesień i uznawania dotychczasowego 
kształcenia między poszczególnymi kampusami, w tym między profilami, które 
się kończą lub nie kończą przyznaniem stopnia naukowego. Obejmuje to rozwój 



możliwości bezproblemowego przenoszenia się i umów o uznanie 
dotychczasowego kształcenia, aby ułatwić zmienianie studiów, co ma dotyczyć 
każdego kursu lub programu SUNY — niezależnie od macierzystej uczelni 
stowarzyszonej. Obejmuje to również zbadanie możliwości opracowania 
standardowej, ogólnostanowej numeracji kursów oferowanych przez SUNY 
w celu uproszczenia obecnych ścieżek przeniesień w ramach SUNY, 
opracowanie gwarancji przełożenia stopnia stowarzyszonego (associate degree) 
na czteroletnie programy studiów SUNY kończące się przyznaniem stopnia 
naukowego oraz obowiązujące w cały stanie procedury przeniesienia w drugim 
kierunku w celu przyznania stopnia stowarzyszonego studentom, którzy nie 
spełnili jego wymogów przed przeniesieniem na uczelnię prowadzącą studia 
czteroletnie.  

• Akcelerator zatrudnienia, czyli łącznik między edukacją a pracą. Aby lepiej 
zaspokajać wymagania pracodawców i potrzeby studentów, SUNY ma 
opracować program Akcelerator zatrudnienia (Jobs Accelerator), mający na celu 
dostosowanie oferty edukacyjnej do najbardziej poszukiwanych zawodów 
w stanie Nowy Jork, m.in. związanych z opieką zdrowotną, technologiami 
cyfrowymi i ekologią. Będzie on się opierać na Programie nauki przez praktykę 
(Applied Learning Program) SUNY i polegać na pogłębianiu zaangażowania 
pracodawców w celu zwiększenia wartościowych możliwości uczenia się 
w miejscu pracy oraz na dbaniu, by programy nauczania odzwierciedlały 
zapotrzebowanie rynku na umiejętności zawodowe. Plan ten obejmuje 
zreformowane, wysokiej jakości usługi wsparcia karier dla każdego college'u 
i uniwersytetu SUNY w celu zapewnienia doradztwa zawodowego oraz 
współpracy z pracodawcami zgodnie z aspiracjami studentów oraz potrzebami 
pracodawców. Obejmie on też rozszerzenie oferty wysokiej jakości kursów online 
SUNY — ze szczególną koncentracją na cenionych przez pracodawców 
programach doskonalenia zawodowego.  

  

Zdobycie pozycji krajowego lidera pod względem sprawiedliwości społecznej. 
Jednym z priorytetów gubernator Hochul jest też zadbanie, aby system SUNY 
charakteryzował się większą sprawiedliwością społeczną, umożliwiając studentom 
z dowolnego środowiska poprawianie swoich warunków bytowych i pozycji społecznej. 
W tym celu SUNY będzie podejmować takie działania jak:  
  

• Identyfikowanie i eliminowanie przeszkód, które hamują studentów. 
Populacja studentów SUNY jest dość różnorodna i nieźle odzwierciedla 
różnorodność populacji stanu, ale studenci żyjący w trudnych warunkach wciąż 
pozostają w tyle, jeśli chodzi o terminowe kończenie studiów. Aby zwiększyć 
ogólną sprawiedliwość społeczną w ramach swojego systemu SUNY opracuje 
kompleksowe działania mające na celu niwelowanie różnic w zakresie 
rekrutowania i zatrzymywania studentów, a następnie kończenia przez nich 
studiów i znajdowania zatrudnienia.  

• Finansowanie instytucji działających na rzecz mniejszości. SUNY skupi się 
na dalszym finansowaniu swoich trzech instytucji działających na rzecz 
mniejszości (Minority Serving Institution, MSI) i wsparcia pięciu kolejnych 



kampusów w przekształceniach w instytucje MSI do 2025 roku (w tym co 
najmniej jednej uczelni oferującej studia czteroletnie). Aby można było 
zrealizować cel ośmiu MSI do 2025 r., szkoły powinny uzyskać fundusze na 
poczet opartych na dowodach praktyk w zakresie rekrutacji nauczycieli 
akademickich i pracowników administracyjnych oraz programów wsparcia dla 
studentów, które przyczyniają się do udoskonaleń i lepszych wyników w zakresie 
różnorodności społeczno-ekonomicznej oraz rasowej z perspektywy 
przyjmowania na studia, ich kończenia oraz późniejszego znajdowania 
zatrudnienia.  

• Zdobycie pozycji lidera pod względem możliwości kształcenia się dla osób 
dorosłych. Wielu dorosłych, którzy albo nie uczęszczali do szkoły wyższej, albo 
jej nie ukończyli, albo mierzą się z niską medianą zarobków w swoim sektorze 
zatrudnienia, mogłoby odnieść korzyści dzięki dodatkowej edukacji. Gubernator 
Hochul planuje zwiększenie dostępu do programu TAP dla osób pracujących 
w niepełnym wymiarze godzin, umożliwienie nieodpłatnego kształcenia się na 
uczelniach społecznych w dziedzinach cieszących się dużym zainteresowaniem 
na rynku pracy oraz przyznawanie punktów za wcześniejsze wykształcenie 
w ramach SUNY oraz CUNY, co pomoże SUNY skuteczniej zaspokajać potrzeby 
osób dorosłych zainteresowanych dalszą edukacją. SUNY nada priorytet 
rekrutacji i programom edukacyjnym dla dorosłych na poziomie policealnym, 
przeprowadzając ankiety w celu zidentyfikowania barier, z którymi zmagają się 
dorośli słuchacze, a następnie znalezienia sposobów na wyeliminowanie tych 
przeszkód.  

  
Stawiając niezwłocznie kolejny krok na drodze do tych celów, gubernator Hochul we 
współpracy z SUNY, jego poszczególnymi instytucjami i kluczowymi interesariuszami 
opracuje w ciągu 2022 roku szczegółowy plan wdrożenia nowych rozwiązań. Filarem 
wizji gubernator Hochul jest przekonanie, że portfolio instytucji SUNY jest jednym 
z największych jego atutów, a gwiazdą przewodnią planu wdrożenia będzie wsparcie 
każdej szkoły, by była możliwie najlepsza.  
  
Plan ten będzie wymagał wykorzystania mocnych stron każdego składnika systemu 
SUNY: instytucji przyznających stopnie doktorskie, a także uczelni wszechstronnych, 
technologicznych i społecznych.  
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